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1. Välkommen 

Ordf. Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Senaste nytt från PA 
Ämnesgruppen djur har få projektansökningar och diskussion pågår hur vitalisera detta. 
 
Ämnesgrupp trädgård, ca en tredjedel av PA’s medlemmar ligger närmast den 
ämnesgruppen. Ett djupare samarbete mellan ämnesgruppskoordinator och 
samverkanslektor pågår. 
 
Ämnesgrupp växtodling saknar sedan länge ämnesgruppskoordinator. I denna ämnesgrupp 
har kemiföretagen i viss mån avslutat sitt medlemskap med förklaringen att man tycker att 
SLU lite ensidigt satsar på annan typ av bekämpning. 
 
Ämnesgrupp Marknad och Management saknar extern ordförande, arbete pågår med att 
finna en ny. 
 
Ämnesgruppsmöten sker normalt två gånger per år och nu diskuteras att försöka införa ett 
tredje möte där fokus ska ligga på strategi och liknande, inte på att behandla ansökningar. 
Ett problem har varit att blivande partners dröjer mycket att faktiskt bli medlemmar, varför 
en regel införs om att man ska vara medlem för att kunna vara en partner vid 
ansökningstillfället. 
 
Projektet ” Nyttodjurparker för multipla ekosystemtjänster vid äppelodlingar” har medialt 
blivit en stor framgång. 
 
SLU Partnerskap Alnarp, Movium och Future Food har gjort sin ”Eriksgata” och därvid 
träffat samtliga prefekter, ställföreträdande prefekter och samverkanslektorer. 
Många påminnelser har gått ut för att påminna om saknade slutrapporter. 
Växjö möte håller på att planeras där problem är hur fysiskt mötet kan hållas. Intresset 
verkar vara att ca hälften önskar delta på plats och hälften digitalt. 
 
PA, KCF (Kompetens Centrum Företagsledning) och Agro Väst har haft möte kring hur 
företagsledningsfrågan ska tas till nya nivåer inom den gröna sektorn. 



Ny ansökningsperiod för projektansökningar löper fram till 15 oktober och PA har, liksom 
vid tidigare tillfälle, en ”hjälpstuga” för att vara behjälplig till sökande vid projektansökan. 
PA har bjudit in och ska ha ett möte med ett antal kommunikatörer från större 
partnersföretag. 
 
PA har på senare tid sett ett hyggligt tillflöde av nya medlemmar. 
 
I verksamhetsplanen för 2022 finns en fundering kring att ha med en liten inblick även för 
2023. 
 
För juniora forskare kan Partnerskap Alnarp vara en möjlig väg in i forskarvärlden genom 
att man med relativt stor sannolikhet kan få mindre belopp beviljade och kanske då lättare 
kan komplettera med andra finansiärer. 
 

3. Aktuellt laget runt 
 
Peter Ask: Sveaskog har antagit ett program för ett mer hållbart skogsbruk, bl.a. kommer en 
del större hyggesfria föryngringar att testas. 
 
Agneta Lilliehöök: lider av sviterna av pandemin, särskilt genom att man saknar bemanning 
på skribentsidan. Det är nu lättare att få komma på besök ute i verksamheter. Fjäderfä: brist 
på ägg, smittor (fågelinfluensa) och djurrättsaktivister. 
 
Markus Söderlind:  två stora projekt pågår, det ena om konkurrenskraft vid extremväder 
genomförs med experter som ger kurser och andra aktiviteter till företagare och till egen 
förkovran. Det andra kretsar kring bioekonomi på uppdrag från Jordbruksverket. 
Trädgårdsnäringen har blivit testbransch, men har blivit mycket negativt påverkat av 
pandemin som omöjliggjort många aktiviteter. Medlemsaktiviteterna kan nu börja rullas 
igång, folk är jättesugna på att träffas igen.  
I och med att företagen konkurrerar med att sälja till ett fåtal grossister så har inbundenheten 
ökat,  man vill därför inte öppna sig och visa sin verksamhet för konkurrenter. 
 
Per-Johan Lööf: Spannmålsskörden är i stort sett klar från Mälardalen och söderut, tyvärr på 
lägre nivåer och sämre kvalitet än genomsnittet men med bra priser. Lantmännen har klarat 
sig bra genom pandemin ekonomiskt. De gula anläggningsmaskinerna från Volvo har 
problem med halvledarbrist. Lantmännens forskningsstiftelse är för tillfället öppet för 
ansökningar, ca 25 milj. kr i potten. Stiftelsen JTI är också öppen för sökande (via SLF). 
Lantmännens forskningsstiftelse har ordnat möten med SLU för att försöka finna mer 
produktionsnära forskning. 
 
Göran Ståhl: skogsfrågor nationellt, det kom en skogsutredning kring nationell skogspolitik, 
men i och med att först en minister avgick och sedan en aviserat sin avgång har denna 
utredning inte gått planenligt. 
EU’s skogspolitik är däremot mycket aktiv med frågor som biodiversitet, cirkulär 
produktion, kolsänkor m.m. på agendan. 
Barkborrarna är lite färre än tidigare år, har flyttat lite norrut. Ett Skogsskadecentrum har 
inrättats med Jonas Rönnberg som chef och med bl.a. multiskadad skog på schemat.  
På skogsområdet har intag till högre skogsutbildning ändrats och har inneburit att antalet 
förstaårsstudenter ökan från ca 100 till 150 
 
Christina Lunner Kolstrup: genom att institutionen inte har så mycket fältarbete har 
institutionen klarat pandemin bra. Inom ämnesområde Food studies har en ny professor 
börjat. En professur i företagsledning ligger utannonserad. Vad gäller centrumbildningar har 
en 3:e treårsperiod på KCF påbörjats. Jordbruksverket har gett ett uppdrag hur ett 
kunskapsnav skulle kunna etableras kring företagsledningsfrågorna. 
1 jan 2020 knöts Råd Nu i Skara till IMS, RådNu sysslar huvudsakligen med 
rådgivningsfrågor.  
 
Rickard Ignell: mycket forskning kring potatis (Mistra-finansierat), GroGrund och en stor 
finansiering från FORMAS är för tillfället de primära källorna till extern finansiering. Man 
har även en bra finansiering på bär-sidan. En ny sammanslutning med Max-Plank, Lunds 
Universitet och SLU har bildads kring nästa generations kemiska ekologer. 



Sjukdomssektorsidan med mycket samarbete med utvecklingsländer och bl.a. malaria är en 
viktig ingrediens.  
Institutionen har svängt ganska mycket från att huvudsakligen utföra grundforskning mot en 
mer tillämpat forskning.  
Inst. har flera tunga pensionsavgångar i närtid, varför ett arbete pågår med rekrytering 
 
Helena Persson Hovmalm: begränsningar med hur mycket folk som vistas i lokalerna under 
pandemin har varit ett problem, speciellt vad gäller lab. Antalet anställda har ökat kraftigt, 
oftast externfinansierade. Pandemin har skapat aktiviteter med många projektansökningar 
och flera nya kurser.  
En flytt av verksamheten i Balsgård till Alnarp pågår. 
 
Håkan Schroeder: den nya strategins implementering pågår för fullt. Campusområdets 
utveckling ligger högt på dagordningen. En ny samling kring växthälsa inom 
jordbruk/trädgård med inspiration från skogskadecentrum planeras.  
 
 

4. Diskussionspunkter utvecklingen av SLU Partnerskap Alnarp 
 
Drivande kraft för en hållbar utveckling är mycket beroende på de personer som är 
aktiva och hur dessa personer aktiverar sig.  
 
En ny tematisk samling kring hållbart växtskydd vore önskvärt, kanske en 
centrumbildning och kanske i PA’s regi. Det behövs mycket forskningsresultat, både 
att tas fram och att tillgängliggöra, för att hjälpa lantbrukarkollektivet. 
 
Långsiktighet är bra så gärna mer på lite längre sikt, dvs att verksamhetsplaner inte 
bara sträcker sig över nästkommande år. 
 
Projekt med flera partners: det behövs fler finansiärer. En större kontakt mellan 
medlemsföretag och prefekter skulle vara värdefullt, inte minst för att kunna nå rätt 
personer, rätt forskare, inom SLU. Ett tänkbart sätt att stimulera detta är att PA 
förmedlar kontaktuppgifter på prefekter, gärna med en kort presentation av 
verksamhet, till partners. 
 
Ett problem som upplevs är allt mer perifera projekt med forskare som kanske inte 
alltid har tillräcklig bredd för att förstå sammanhangen.  
 
Samverkanslektorer tar inte alltid uppmärksammade problem vidare inom 
organisationen. Kontaktfunktioner mellan PA och forskare, match-making, är mycket 
centralt för framgång. Vem ska driva processer för att hitta kontaktytor? 
 
Ett upplevt problem är att produktutvecklingsprojekt blir allt fler och att samverkan 
mellan olika samverkansplattformar inom bl.a. SLU blir alltmer komplicerat. 
 
Hur kan man göra kombinationer med finansieringslösningar? För att locka deltagare 
(forskare och företag) krävs ordentligt tematiska möten. 
 
Hur kan man öka SLU’s lyhördhet mot det som pågår i branschen. Hur jobbar man 
inom ämnesgrupper, främst kring angelägna forskningsfrågor. Som det är nu är det 
mer inriktat mot att bedöma redan gjorda ansökningar inte att ta fram de mest 
intressanta frågorna.  
 
Post pandemi. Digitala kontra fysiska möten, hur ska vi prioritera?  
Hybridmöten kommer att vara framtiden med det kräver mycket teknisk utrustning. 
Vad gäller PA’s styrgruppsmöten och ämnesgruppsmöten önskar man att det sker 
ganska mycket på plats.  
 
 



5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades 

6. Nästa möte 
Beslutades att nästa möte hålls 22 november klockan 08.00 – 11.30. Ytterligare ett möte 
bokades in torsdagen 17 mars klockan 09.00 – 12.00 
 
 

7. Avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 

 
Alnarp den 10 september 2021 
 
 
 
 
Jan Larsson    Håkan Schroeder 
Sekreterare    Ordförande 
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